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10.00 uur: Welkom
10.05 uur: Uitleg Vernieuwde Mosaic door Ingrid Balijon
10.35 uur: Voorbeelden inzetten Mosaic

door Heleen Aalpol en Daniëlle Plantenga
11.30 uur: In groepjes aan de slag
12.15 uur: Lunch
12.45 uur: In groepjes aan de slag
13.30 uur: Terugkoppeling
14.00 uur: Einde

Programma



Ingrid Balijon
Probiblio



Hoe lees je het Mosaic rapport?
Meer over Whooz en de data

Ingrid Balijon

26 september 
2019
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Het analyseteam SPN

Modai van Aken Elianne Breet Ingrid Balijon

mosaic@stichtingspn.nl

mailto:mosaic@stichtingspn.nl


De leverancier



Who is Whooz?

• Whooz verzamelt al ruim 30 jaar data van alle 7,7 miljoen NL 
huishoudens

• Landelijk dekkende databronnen op zo gedetailleerd mogelijk niveau



Leveranciers

Whooz data bewerking en 
statistische processen

Vastgoed Wie

Omgeving
Lifestyle &

gedrag

Werving

Klant-
waarde

Locatie
Optima-

lisatie

Consumenten-
en 

doelgroepdata

Klanten

Bronnen en processen



De segmenten en subsegmenten in 
Nederland
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Nederland gesegmenteerd obv 11 segmenten
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De (59) subsegmenten
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Hoe ziet jouw werkgebied eruit?
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Welke bibliotheek in ons netwerk is dit?
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Inzoomen op subsegmenten
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Inzoomen op gemeente – Bloemendaal vs
Zandvoort
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De verdeling van de segmenten over het werkgebied



Wat kan er nog meer?
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▪ Leden analyse

▪ Inzoomen op wijk, kern

▪ Verdieping met de iGuide

▪ Input voor beleids- en marketingplannen

▪ Keuze voor verdiepende gesprekken met doelgroepen

Enkele voorbeelden



iGuide
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Vragen? 
Opmerkingen? 
Suggesties?



Ingrid Balijon

Dank voor uw aandacht!

Mosaic@stichtingspn.nl 



Heleen Aalpol
de Nieuwe Bibliotheek



Mosaic bij de nieuwe bibliotheek Almere-
de praktijk
• Attendering op interessegebied via Marketingmodule plus (direct mail)

• Advies verschillende afdelingen -> vraaggerichte collectie, 

programmering die aansluit aan bij interesses/behoefte

• Onderdeel jaarplanning/marketingactieplan

• Trainingen front office medewerkers -> Ken je klant!

• Ontwikkelen nieuwe producten en diensten

• Keuze mediakanalen

• Vertaling (landelijke) campagnes

• Nieuwe bibliotheek vestiging -> keuzes functies 

en collectie, onderbouwing bij gesprekken met 

de gemeente



Mosaic in de toekomst

• Koppeling in Bicat (elke klant een ‘vlaggetje’)

• Diepere analyses zoals leengedrag, abonnementenkeuze, in- en 

uitstroom, activiteitenbezoek per Mosaicgroep

• Koppeling Mosaic groepen met CRM, incl. e-mailmarketingtool 

(op langere termijn) -> A/B testen

• Klantpanels per Mosaic groep samenstellen 

(in samenwerking met de Bibliotheek Flevomeer)



KENMERKEN
• 30 - 55 jaar
• Samen
• Kinderen in alle leeftijdsgroepen
• Loondienst, ondernemer
• Hoger of universitair opgeleid
• 2 keer modaal
• Koopwoning
• Twee auto’s

• Verhuizing
• Voetbal, hockey, tennis
• Zomervakantie naar Frankrijk
• Wintersport
• Pretpark, dierentuin
• Beleggen
• Qmusic, Radio 538
• WIJ Jonge Ouders, Ouders van Nu

Lunchpakketjes maken. De kinderen naar school 
brengen en halen. Sportkleding voor de middag 
klaarleggen. Ondertussen mails voor kantoor 
versturen. Het etentje met vrienden plannen in dat 
hippe restaurantje. Huiswerk nakijken. En alvast 
inkopen voor het verjaardagsfeestje van de jongste 
doen. Bij Plannen en Rennen is het altijd druk! Er zijn 
zoveel verplichtingen in het dagelijks leven, maar 
deze groep weet eigenlijk niet beter.

Reisgidsen

Horeca

Kinderfeestjes 
in de bieb

Huiswerk-
Begeleiding
Cito training

Sportboeken
Schrijversbezoek

‘We hebben een volle agenda ja. We zijn 
gewend in de hoogste versnelling te leven 
met ons werk, de kinderen, onze sporten en 
de vele sociale activiteiten.’

Timing activiteiten 
essentieel

Gemak diensten
✓ boetevrij
✓ haal- en 
brengservice

Opvoedadvies
Blog met boekentips

Community jonge ouders
Voorleestips

Diensten voor professionals 
✓ huur werkplek/vergaderruimte

✓ ontmoeting co-workers 



Inspraakavonden

De mensen van Volks en Uitgesproken weten 
het altijd goed en geven hun mening ook 
graag. Zo moet het in Nederland en niet 
anders; vroeger ging het immers net zo. Dit 
segment woont en werkt relatief eenvoudig en 
weet dat er niet veel kansen zijn om hogerop 
te komen. Dat is ook prima; met gezellige 
buren en wat sociaal vertier op z’n tijd is het 
leven ook leuk.

KENMERKEN
• Jonger dan 60 jaar
• Alleenstaand of samen
• Huishoudens met en zonder 

kinderen
• Studerend, werkloos of zoekend, 

arbeidsongeschikt, 
loondienst

• Praktijkgerichte opleiding
• Benedenmodaal of modaal
• Huurwoning
• Brommer, scooter

• Dagjes weg
• Gaming
• Attractiepark
• Darts, snooker
• Huisdieren
• TLC
• Slam!, FunX
• Roddelbladen (Privé, Story)
• Metro

Walk&Talk

‘Het leven is gewoon goed; niks te klagen 
toch? Hoewel het in Den Haag natuurlijk wel 
anders kan als wij het voor zeggen hadden.’ 



INTERESSES
• Sterren en shownieuws
• Spiritualiteit
• Dier en natuur
• Musical
• Film/video
• Natuurgenezing
• Psychologie
• Mode (-trends)
• Woon ideeën/interieuradvies
• Gadgets/nieuwe technologieën
• Voeding
• Suikerfeest
• Halloween
• Dierendag
• Valentijnsdag
• Winacties

Privé en Story
• Metro (gratis krant)
• Internetaankopen

Online (kaart)spelletjes
• Films kijken via de computer/tv
• Social media

GEEN INTERESSE
• Vakantie en reizen
• Politiek
• Economie en financiële onderwerpen
• Sparen
• Andere landen en volkeren
• Kunst
• Literatuur
• Wetenschap en techniek
• Dier en natuur
• Koken en eten
• Opvoeden van kinderen
• Planten, bloemen en tuinieren
• Gezonde leefstijl
• Boeken kopen
• Restaurant

Ja!



Nieuwe bibliotheek vestiging- Almere Poort

Mosaic analyse werkgebied helpt kiezen

▪ Functies: werkplekken, spreekuurruimtes, voorleestribune, Taalhuis?

▪ Keuze collectie: grote jeugdcollectie, Grootletter boeken?

▪ Profiel medewerkers: klik met jongeren?

▪ Welke samenwerkingspartners?

Mosaic analyse geeft onderbouwing van de keuzes en noodzaak aan 

bij de gemeente en andere partners





Profiel Werkgebied Almere Poort versus Werkgebied Almere

Mosaic Segment
Almere 

Poort
% Almere %

1. B - Jong en Hoopvol 1.525 24,1% 5.743 6,9%

2. I - Plannen en Rennen 1.481 23,4% 8.579 10,3%

3. C - Volks en Uitgesproken 1.196 18,9% 19.591 23,4%

4. E - Stedelijke Dynamiek 626 9,9% 2.541 3,0%

5. F - Gewoon Gemiddeld 559 8,8% 20.160 24,1%

6. A - Dromen en Rondkomen 28 0,4% 2.602 3,1%

7. D - Bescheiden Ouderen 110 1,7% 6.138 7,3%

8. G - Gezellige Emptynesters 111 1,8% 10.875 13,0%

9. H - Landelijke Vrijheid 98 1,5% 1.171 1,4%

10. J- Zorgeloos en Actief 491 7,8% 5.195 6,2%

11. K - Luxe leven 101 1,6% 978 1,2%

Totaal 6.326 100% 83.573 100%



Campagnes
NL Leest 2019 Duurzaamheid - vertaling campagne naar jouw doelgroep

De grootste groepen in Almere zijn onder gemiddeld geïnteresseerd in: 
Duurzaamheid- Klimaatproblematiek- Milieubescherming- Maatschappij-
Energievraagstukken, onder gemiddeld actief in actie-/belangengroepen.

Daarom voor Almere:

▪ Laagdrempelig- praktisch

▪ ‘What’s in it for me?’



Interesse Mosaic groepen 

Dier en natuur-
sterke interesse

Landelijk leven, Elitaire 
Topklasse, Rijpe Middenklasse

Planten, Bloemen, 
Tuinieren

Elitaire Topklasse, Landelijk 
Leven, Welverdiend Genieten

Wandelen Welverdiend Genieten, 
Gouden Rand, Landelijk Leven

Een tochtje op de 
fiets

Welverdiend genieten, 
Landelijk Leven, Gouden Rand

Milieubescherming/
energievraagstukken

Elitaire Topklasse, Welverdiend 
genieten, Gouden Rand

Greenpeace Elitaire Topklasse, Gouden 
Rand, Welverdiend Genieten

WNF Elitaire Topklasse, Gouden 
Rand, Kind & Carrière

Winkels 
Dierenspeciaalzaak

Rijpe Middelklasse, Samen 
Starten, Sociale Huurders



Boekenweek 2018 vertaald naar de grootste 
focusdoelgroepen in Almere: 

Modale Koopgezinnen, Kind & Carrière, 
Jonge Digitalen

Silent disco-Insectenhapjes-Bloemen 
schminken-Bosbingo-Voorlezen met Picnic-

Scouting Almere- Lady Growing Green-
Stad & Natuur Almere- Urban Greeners



Onder welke groepen zou een cursus mediawijsheid 
voor senioren aanslaan? 
Inzet Mosaic:

Senioren en Mosaic

• Welke klantgroepen zijn 65+
• Wat is het internetgebruik?
• Wat is het opleidingsniveau en inkomensniveau
• Via welke kanalen kun je deze groepen het beste 

bereiken?



Mosaic segmenten ouderen Welstand Werksituatie Opleiding

Dromen en rondkomen (sub 
Krap en op leeftijd) - 60+, 
alleenstaand geen kinderen

Benedenmodaal Arbeidsongeschikt, 
(pre)pensioen,
vrijwilliger 

Praktijkgerichte 
opleiding

Bescheiden ouderen - 65+ -
alleenstaand, geen kinderen

Benedenmodaal 
of modaal

Arbeidsongeschikt, 
(pre)pensioen,
vrijwilliger

Praktijkgerichte 
opleiding

Gezellige Emptynesters -
60+, samen, geen kinderen 
of boven de 25

Modaal Loondienst, 
(pre)pensioen, vrijwilliger

Middelbaar 
opgeleid

Landelijke vrijheid - 50-80 jr, 
alleenstaand of samen, met 
en zonder kinderen

Modaal of 1,5 
keer modaal

Loondienst, ondernemer, 
werkloos of
zoekend, 
arbeidsongeschikt

Middelbaar of 
hoger opgeleid

Zorgeloos en actief - 50+, 
samen, geen kinderen

1,5 keer modaal Loondienst, ondernemer,
vrij beroep,
(pre)pensioen

Hoger of 
universitair 
opgeleid

Luxe leven - 45-75 jaar, 
samen, met en zonder 
kinderen

Meer dan 2x 
modaal

Loondienst, ondernemer, 
vrij beroep,
(pre)pensioen

Hoger of 
universitair 
opgeleid



Mediakanalen
Alles voor iedereen?



Gerichte PR
mediavoorkeuren

Aandacht reclame Gewoon Gemiddeld

Reclame radio 117,21

Beeldschermen winkel 113,61

Reclame opleidingen/cursussen 111,22

Reclame banken/financiële instellingen 110,67

Reclame straat, snelweg, station 110,37

Beeldschermen straat en station 110

Reclamefolders 107,25

Reclame bussen en trams 102,9

Reclame tv 102,5

Beeldschermen bussen en trams 101,27

Geadresseerde reclame brievenbus 100,74

Reclame bioscoop 100,38

Folders standaard postkantoor, bibliotheek 98,7

Posters en aanbiedingen winkel 98,08

Aanbiedingen winkeliers h-a-h bladen 96,82

Voorlichting en info overheid 92,44

Reclame musea/theater/schouwburg 88,93

Gratis ansichtkaarten 87,4

Rubrieksadvertenties (kleintjes) 87,26



Kennis klantgroepen voor een 
klantgerichte dienstverlening

-> de klant bij de balie is niet DE klant

▪ De meeste bezoekers redden zichzelf (vaak ‘onzichtbaar’!)

▪ Kleinere groep met specifieke vraag  in de beleving soms een 

grote groep

-> Klantkennis helpt bij het plaatsen van klachten 

(b.v. bij vindbaarheid retail)

-> Mosaic is één van de bronnen om een beeld 

van onze (potentiële) klanten  



Kennis klantgroepen voor een 
klantgerichte dienstverlening

Per klantsegment verschillende verkoopargumenten inzetten. 

▪ verkoop abonnementsvormen (duurdere of juist niet)

▪ behoefte aan extra begeleiding op digitaal vlak

▪ extra wens voor gemak diensten (drukke twee verdieners?)

▪ afhakers ‘ompraten’ (actuele collectie!)

▪ thema’s voor displays in bepaalde werelden



✓ Herken je de grootste klantgroep in jouw eigen werk?

✓ Waar wordt deze klantgroep blij van en hoe kun jij ze nog blijer 

maken, binnen jouw werk, binnen de huidige situatie?

✓ Waar haken ze af?

✓ Hoe spreek je deze groep aan? 

✓ Wat zijn de verkoopargumenten voor deze klantgroep?

✓ Welke huidige producten en diensten sluiten aan bij deze klantgroep? 

En welke niet?

✓ Welke nieuwe producten of diensten kunnen bij deze klantgroep 

aanslaan?

✓ Wat zijn de kansen en risico’s voor de bibliotheek per klantgroep?

Kennis klantgroepen voor een 
klantgerichte dienstverlening



✓ Aanscherpen communicatie-> kostenbesparing

Guerrilla marketing op de juiste plekken

Anime event promotie 100% online 

✓ Minder ‘hagelschieten’ -> scherpe keuzes

Open ratio direct- mailings tussen 38%- 44%

✓ Vraaggericht programmeren -> meer bezoekers

Kamermuziekfestival Haarlemmermeer: 

meer voor jeugd en minder high-brow

Voorbeeld resultaten

✓ Draagvlak

✓ Segmentatie niet merkbaar voor klanten

Aandachtspunten



Koffiepauze: 15 minuten



Daniëlle Plantenga
Bibliotheek Kennemerwaard



Integratie Mosaic

Bibliotheek Kennemerwaard

Daniëlle Plantenga



Inleiding
• Waarom Mosaic

• Stappen genomen

• Onderzoek onder deelnemers Mosaic workshops

• Eerste pilot Oudorp



De meerwaarde voor Bibliotheek Kennemerwaard



Meerwaarde Bibliotheek Kennemerwaard

Bezoekers- en/of ledenaantal verhogen door 

toe te spitsen op doelgroepen:

• Programmering

• Abonnementen 

• Bibliotheek formule (medialab, werkplekken, coffee corners, 
internet faciliteiten, vergaderruimtes, Taalhuis, BoekStart, etcetera)

• Inkoop en presentatie (collectie/magazines/kranten)

• Marketingacties

• Communicatie strategie 



Integratie



Integratie Mosaic in organisatie

• Data geanalyseerd

• Presentatie MT 

• Presentaties binnen beleidsgroep 

• Presentaties tijdens teamoverleggen alle 
gemeenten, ook consulenten en 
programmeerteam

• Workshops op locatie voor iedereen

• Onderzoek onder medewerkers

• Hoe verder? (o.a. pilot)

• Volledige integratie alle afdelingen -> 
presentaties gegeven tijdens vorming nieuw 
beleidsplan, actiemaanden uitrollen in alle 
kleine vestigingen

• Onderzoeken of Mosaic vernieuwd moet 
worden, actiemaanden blijven evalueren, plan 
grotere vestigingen maken

eind 2016 gestart - 2017

april 2017

mei / juni 2017 

juni / juli 2017

juni 2017 – oktober 2017

november 2017

december 2017 

2018 – begin 2019

2019



Evaluatie workshops



Onderzoek onder deelnemers workshops

• 35% van de medewerkers hebben een of meerdere Mosaic
workshops gevolgd. Deelnemers zijn een mix van frontoffice 
en backoffice medewerkers. 50% van de deelnemers heeft 
de enquête ingevuld.

Uitkomsten:

• Men is positief over de workshops!

• Er mogen meer workshops volgen.

• 70% gebruikt het Mosaic bij de werkzaamheden.

• 30% is afwachtend, wenst sturing van bovenaf.



Wat doen mijn collega’s met Mosaic in hun 

dagelijkse werkzaamheden?



• Toepassen bij vriendenacties samen met Marketing en PR.

• In gesprek gaan met collega's.

• Mosaic gaf n.a.v. mijn verzoek om wat cijfers t.a.v. Duurzaam in 
HHW in kaart te brengen dat in HHW de doelgroep met interesse 
voor Duurzaam niet ruim vertegenwoordigd is helaas. Ondanks 
onze mooie programmering binnen en buiten de bibliotheek en 
inzet van onze Media/PR afdeling genereerde de georganiseerde 
activiteiten Duurzaam tot nu toe minder bezoekers dan waar we 
op hoopten en ons voor inzetten helaas. De cijfers uit Mosaic
geven dan een nieuw en opmerkelijk inzicht.

• Ik probeer nu medewerkers te prikkelen hun kennis in te zetten.

• Ik kijk meer gericht naar de klant (o, ja, die zou in deze groep 
kunnen passen).

• Pilot collectie/ retail / marketing kijken welke activiteit bij welke 
Mosaic groep hoort. (2x genoemd)

• Probeer in te schatten bij welke groep iemand "hoort“.



• Bewustwording van de doelgroep is weer een stukje groter 
geworden, meer inzicht op lokaal niveau ter ondersteuning van waar 
je het voor doet: méér laaggeletterden bereiken en verleiden naar 
ons aanbod te gaan.

• Ik bekijk de doelgroepen van de bibliotheek op een andere manier. 
Je kan het aanbod op een betere manier afstemmen op het publiek.

• Ik neem de informatie mee in de programmering, ik probeer ook 
sommige groepen meer te bereiken, soms in samenwerking met 
anderen.

• Het geeft mij meer inzicht.

• Een manier zoeken om in HHW-Noord meer klanten in de Bieb te 
krijgen, ons aanbod aanpassen aan de inwoners-groep van de 
Noord.

• De collectie op de doe-groep een beetje aanpassen, laten prikkelen!

• Doelgroep benaderen met flyers.



Pilot Oudorp



Pilot Oudorp
• Pilot gericht op hoofddoelgroep 

leden ‘Welverdiend Genieten’

• Oudorp omdat het een kleine 
vestiging is dus goed meetbaar

• Powerdisplay, collectie en 
programmering afgestemd op 
doelgroep

• Looptijd:  1 maand

• Samenwerking: marketing, 
communicatie, inkoop collectie, 
retail, team Oudorp en 
programmering

• Succesvol dus uitrol bij meer 
vestigingen

programmering

retailcollectie



30 september 2019
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Aan de slag met Mosaic
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Sticker op je naambadge

▪Groen: Een stadsbibliotheek met een centrale 
vestiging en twee wijkvestigingen

▪ Blauw: Een bibliotheek verspreid over drie 
verschillende gemeentes

▪Oranje: Een bibliotheek met een aantal 
vestigingen binnen één gemeente met 
verschillende kernen

Verdeling van groepjes



Lunchpauze: 30 minuten



Aan de slag met Mosaic



Terugkoppeling Mosaic cases
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▪ https://www.biebtobieb.nl

▪Groep ➔Marketing & Communicatie
- Eén plek, landelijk

- Voor en door marketeers en communicatiespecialisten

- Vragen stellen en informatie delen 

Biebtobieb

https://www.biebtobieb.nl/


Inschrijven nieuwsbrief:
probiblio.nl/inschrijven-nieuwsbrieven

Contact:
marketingadvies@probiblio.nl

Bedankt!

https://www.probiblio.nl/inschrijven-nieuwsbrieven

